ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MOA ERIKSSON SANDBERG

Azras bok

ORDLISTA
Kapitel 1
Bamse-rygga (sida 5, rad 5) en ryggsäck med Bamse på
läspade (sida 5, rad 8) hade svårt att göra ljudet ”s”
Kapitel 2
krusigt (sida 7, rad 10) lite lockigt
Kapitel 3
paffa (sida 14, rad 19) förvånade
Kapitel 4
pösig (sida 47, rad 3) här: stor
glider ifrån (sida 49, rad 16) här: slutar att vara så nära vänner
Kapitel 9
risig (sida 20, rad 11) här: ser ut att inte må så bra
Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. I ordlistan finns två verb. Vilka verb är det?
4. Kan du något annat ord eller uttryck för ”risig?”
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GRAMMATIK
lär, lärde, lärt
sitter, satt, suttit
fryser, frös, frusit
hitta, hittade, hittat
längtar, längtade, längtat
reser, reste, rest
leker, lekte, lekt
vet, visste, vet
börjar, började, börjat
Skriv verbet i rätt form.
I skolan

(lär) hon sig mycket. Då hade hon ändå svårt att
(sitter) still. Det var som att kroppen

och hon

(hittar) ingen ro. Hon

tid ut. När barnen

(fryser)
(längtar) all-

(reser) sig, var hon först ut genom dörren. Sen
(leker) hon. Att leka var det bästa hon

det i skolan, sen

(börjar) allvaret.

Skriv färdigt meningen:
1. Så …
2. Det …
3. För sent …
4. Efter …
5. När …
Vilken mening börjar inte med tidsord?
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(vet). Så var
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Beskriv Azra och hennes vänner.
Kapitel 2
Varför springer tjejerna in?
Vem är Sam?
Kapitel 3
Varför blir Azra så arg på killarna?
Kapitel 4
Berätta vad som händer på matchen.
Kapitel 5
Varför frågar Azra aldrig om de ska hitta på någonting?
Kapitel 6
Vad bestämmer tjejerna sig för när de sitter på caféet?
Kapitel 7
Vad betyder att ”rycka upp sig”?
Vad är det som får tjejerna att göra en sketch om hur killar beter sig mot tjejer?
Kapitel 8
Varför tror du att Azra pratar med Sams mamma?
Kapitel 9
Vad tänker Azra om framtiden?
Kapitel 10
Vad händer i parken?
Kapitel 11
Vad gör Nikki som får Azra att känna att hon har jättefina vänner?
Kapitel 12
På vilket sätt är rektorn lik Azra och hennes vänner?
Beskriv sketchen och vilka reaktioner den får.
Kapitel 13
Hur slutar boken?
Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
3

MOA ERIKSSON SANDBERG

Azras bok

SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. Berätta allt du vet om huvudpersonen.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?
Skriv en fortsättning
Skriv och berätta om Azras sommar. Vad gör hon? Hur går det med Sam och hur ofta hinner
hon träffa sina kompisar?
Skriv om förändring
Azra och hennes kompisar visar hur illa en del killar behandlar tjejer. Har du upplevt något
liknande det tjejerna beskriver i boken? Vad kan man göra för att påverka situationen när
man inte blir bra behandlad?
Vad är en viktig fråga för dig? Vad skulle du vilja göra åt den frågan? Hur kan du göra? Vilka
hinder kan du möta och hur kan du ta dig förbi dem? Skriv en berättelse i jagform där huvudpersonen förändrar något.
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